
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ATRIBUȚII  
pentru ocuparea  pe perioadă nedeterminată a unui post contractual de execuție vacant de   

TEHNICIAN IA/M (Cod COR 325721) în cadrul Compartimentului SSM-Situații de urgență; 

 
- Elaborează, îndeplinește și actualizează planul prevenire și protecție pe unitate; 
- Elaborează instrucțiuni proprii pentru completarea și/sau aplicarea reglementărilor SSM, 

ținând seama de particularitățile activităților și ale unității, precum și ale locurilor de 
muncă/posturilor de lucru și le difuzează după aprobarea de către angajator; 

- Propune atribuțiile și răspunderile în domeniul SSM, ce revin lucrătorilor, corespunzător 
funcțiilor exercitate, care se consemnează în fişa postului, cu aprobarea angajatorului; 

- Verifică însușirea și aprobarea de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de 
prevenire și protecție, a instrucțiunilor proprii; 

- Realizează autorizarea funcționării din punct de vedere al securității și sănătății în muncă 
- Urmărește îndeplinirea cerinţelor privind semnalizarea de securitate şi de sănătate la locul de 

muncă; 
- Elaborează planul de instruire-testare la nivelul instituției; 
- Elaborează tematici pentru toate fazele de instruire, stabilește periodicitatea instruirii pentru 

fiecare loc de muncă și instrucţiunile propria, asigură informarea și instruirea lucrătorilor în 
domeniul SSM; 

- Stabilește zonele care necesită semnalizare de SSM, stabilește tipul de semnalizare necesar 
conform prevederilor HG 971/2006; 

- Îndeplinește  procedurile privind comunicarea, cercetarea, înregistrarea şi raportarea 
evenimentelor referitoare la sănătatea și securitatea în muncă; 

- Supraveghează sănătatea lucrătorilor: urmărește îndeplinirea obligațiilor angajatorului și 
efectuarea tuturor serviciilor medicale profilactice; 

- Ține evidenţa posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare și a posturilor 
de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită testarea aptitudinilor 
și/sau control psihologic periodic; 

- Verifică starea de funcționare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgență și 
sisteme de siguranță; 

- Identifică echipamentele individuale de protecție necesare posturilor de lucru din instituție și 
întocmește necesarul de dotare a salariaților cu echipament individual de protecție conform 
HG 1048/2006; 

- Elaborează rapoartele privind accidentele de muncă. Urmărește realizarea măsurilor dispuse 
de inspectorii de muncă cu prilejul vizitelor de control și cercetării evenimentelor.  

- Întocmește, realizează documentația privind Planul de apărare împotriva incendiilor; 
- Controlează modul de aplicare a prevederilor legale pentru apărarea împotriva incendiilor în 

cadrul instituției. 


